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Inleiding 
Dit is het Algemeen Reglement voor de Speurdiscipline. In dit document vindt u alles 
omtrent het aanvragen van examens, het organiseren van wedstrijden en het deelnemen 
hieraan. Daarnaast kunt u in dit document alles vinden omtrent de Nederlandse Competitie 
en het Nederlands Kampioenschap en wordt u gewezen op de gedragsregels omtrent 
deelnemers. 

De Federatie Hondensport Nederland kent binnen de discipline speuren bij examens en 
wedstrijden vijf niveaus: 

 Speurcertificaat 1 
 Speurcertificaat 2 
 Speurcertificaat 3 
 Speurhond 1 
 Speurhond 2 

Binnen elk niveau kan men maximaal 100 punten behalen en heeft men 70 punten nodig om 
te slagen voor een niveau. De reglementen van de verschillende niveaus zijn apart te 
raadplegen op de website van de FHN. Voor vragen rondom het speuren kunt u terecht bij 
de coördinator Speuren. 
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1.  Algemene bepalingen 
De instelling die een examen aanvraagt dient aangesloten te zijn bij de FHN voor de 
discipline Speuren.  

Aan een FHN Speurexamen kan worden deelgenomen door alle honden die voorzien zijn van 
een identificatiechip. 

Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn en 
honden waarvan de staart om medisch redenen gecoupeerd is kunnen deelnemen aan 
examens en wedstrijden, mits hiervoor via de “Regeling gecoupeerde honden” een 
‘Verklaring van geen Bezwaar’ is aangevraagd . Zodra deze ‘Verklaring van geen Bezwaar’ 
door de FHN is afgegeven, kan worden ingeschreven voor een examen of wedstrijd.  

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. Is de 
organiserende instelling of deelnemer het niet eens met de beslissing van de 
keurmeester, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen schriftelijk bezwaar in te 
dienen, overeenkomstig de geschillenregeling in het Huishoudelijk Reglement van de 
Federatie Hondensport Nederland. 

2. De begeleiders van de deelnemende honden zijn aansprakelijk voor alle schade, die 
door hen of de door hen geleide honden wordt aangericht. Tevens moeten zij zich 
houden aan de regels van de terreinbeheerder.  

3. Waar in deze "Algemene Bepalingen" en het alle reglementen gesproken wordt van 
deelnemer wordt bedoeld de combinatie van begeleider en hond. 

4. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht. Op het 
examenterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om 
de nek dragen. Voor het Speuren mag de hond een speurtuig dragen. Het bezit of 
gebruik van andere dan bovengenoemde halsbanden cq speurtuig is op en rond het 
examenterrein verboden en leidt tot uitsluiting van het examen. 

5. Voordat een deelnemer de eerste keer mee kan doen aan een examen SC1 dient de 
hond te worden gecontroleerd op het juiste chipnummer. Tijdens het uitlezen van de 
chip moet de hond rustig blijven staan of zitten zodat de keurmeester of de geleider 
de chipreader over de rug van de hond kan bewegen. Hiervoor mag een snoepje 
gebruikt worden. Bij agressie is de hond uitgesloten van examen. 

6. Het examen begint als de deelnemers het examenterrein betreden en eindigt 
wanneer zij het weer verlaten hebben. De keurmeester stelt voor de aanvang van het 
examen het te lopen parcours vast en bepaalt de wijze waarop het (proef)examen 
wordt afgenomen. Elke oefening vangt aan op een door de keurmeester aangewezen 
plaats, die per oefening verschillend kan zijn.  

7. Loopse teven kunnen wel examen afleggen, echter pas nadat alle andere deelnemers 
het examen volledig hebben afgewerkt. Tot op het tijdstip dat de loopse teef aan de 
beurt is dient deze noodzakelijk buiten zicht en reuk van de andere deelnemende 
honden te blijven. 
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2.  Aanvraag examen 
Alleen instellingen die bij de FHN zijn aangesloten voor de discipline speuren kunnen een 
examen aanvragen voor Speurcertificaat 1, 2 en 3 of een combinatie van niveaus.  

Voor het goede verloop van de examens is er het volgende stappenplan. 

1.1 Aanvraag examen 

Tenminste 8 weken voor het examen doet de organiserende instelling de aanvraag. Via het 
besloten gedeelte van de website, waarvoor u moet inloggen, gaat u naar ‘Formulieren’. Hier 
vindt u ‘Speuren-aanvraag examen’. Dit vult u in waarbij het aantal deelnemers zo goed 
mogelijk geschat moet worden. Aan de hand van dit aantal zal de examen coördinator de 
keurmeester(s) toewijzen. Van deze aanvraag krijgt u meteen een bevestiging. Na het 
toewijzen van de keurmeester(s) krijgt de instelling binnen 7 dagen een bevestiging voor het 
examen.  

1.2 Aanvraag licenties 

Minimaal 5 weken voor het examen dienen de licenties aangevraagd te worden. Dit kan op 
het besloten gedeelte van de website waarvoor u moet inloggen. Onder ‘Licenties’ vindt u de 
kop ‘nieuwe/wijzigen licentie(s)’. Hier kunt u voor elke deelnemer een licentie aanvragen 
en/of wijzigen. Van deze aanvraag krijg je ook weer een bevestiging. Uiterlijk na 2 weken 
ontvangt u de licentie per deelnemer. Het lopende jaar kunnen uw deelnemers met dit 
nummer ook meedoen aan FHN speurwedstrijden. Als er wijzigingen doorgevoerd moeten 
worden nadat de licentie is aangevraagd zal dit kosten met zich meebrengen. 

1.3 Inschrijven deelnemers 

Uiterlijk 3 weken voor het examen wordt het definitieve aantal deelnemers doorgegeven.  

Via deze website kunt u inloggen met uw examennummer dat u van de examen coördinator 
heeft gekregen. Hier kunt u alle deelnemers toevoegen met daarbij de klasse waarvoor ze 
examen doen.  

Aantal deelnemers 

Zaterdag en zondag 

Een keurmeester mag maximaal 16 deelnemers keuren bij gemengde examen groepen. 
Bestaat de examengroep uitsluitend uit deelnemers, die opgaan voor het diploma 
Speurcertificaat 1, dan is het maximum per keurmeester op 20 deelnemers gesteld.  

Maandag t/m vrijdag 

Voor examens op maandag tot en met vrijdag kan alleen een examen afgenomen worden 
voor SC1, SC2 en SC3. De maxima is gesteld op 10 deelnemers voor uitsluitend SC1 examens 
en 8 deelnemers per keurmeester bij gemengde examen groepen. Het aantal deelnemers 
dient aangegeven te worden op het aanvraagformulier Speurexamen. Dit aantal zal bindend 
zijn wat het aantal keurmeesters betreft. Het is niet mogelijk om later het 
keurmeesteraantal te veranderen. Blijkt later dat er slechts een keurmeester nodig is, terwijl 
er twee keurmeesters zijn aangevraagd, dan zal dit financiële consequenties met zich 



F H N  S p e u r e n  A l g e m e e n  R e g l e m e n t  E x a m e n s ,  v e r s i e  2 0 2 0  

P a g i n a  6  |  9  

 

meebrengen. Dit houdt tevens in dat het toevoegen van een extra keurmeester in het traject 
tussen aanvraag en definitieve opgave van het aantal deelnemers niet mogelijk is. 

Open examen 

Een open examen kan meetellen voor de competitie en wordt gehouden binnen het 
competitieseizoen (van begin februari tot en met het eerste weekend van oktober). De 
organiserende instelling zorgt uiterlijk 1 maand voor open examen voor een aankondiging 
die i.s.m. de coördinator op de website zal worden geplaatst. De aankondiging dient te 
bevatten:  

 Naam, adres, plaats en telefoonnummer van de organiserende instelling 
 datum en tijd van aanvang 
 bankrekeningnummer 
 routebeschrijving.  

Deelnemers schrijven in door overschrijving van het verschuldigde inschrijfgeld op de in de 
bekendmaking genoemde bankrekening onder vermelding van het licentienummer, de naam 
van de hond en het niveau waarvoor wordt ingeschreven.  

Honden van de organiserende hondenschool hebben voorrang. Bij een open examen is er 
altijd een spoorlegger en een keurmeester van de FHN aanwezig.  

 

1.4 Bevestiging  

Uiterlijk 2 weken voor het examen krijg je een bevestiging van de inschrijving.  

In de bevestiging van de inschrijving staat het nummer van de keurmeester. Bel deze z.s.m. 
op om de details voor het examen te bespreken. Denk hierbij aan starttijd en volgorde van 
de deelnemers. de aanvangstijd en het aantal deelnemers. 

Na het insturen van het inschrijfformulier zijn geen mutaties meer mogelijk.  

Op verzoeken voor bepaalde keurmeester(s) wordt door de FHN niet ingegaan. 

 

Kosten 

Voor het afnemen van examens brengt de FHN kosten in rekening. Voor de hoogte van deze 
kosten wordt verwezen naar ‘de tarievenlijst’. Op de bevestiging van het examen staat het 
verschuldigde bedrag en dit dient voor de afgesproken examendatum te worden voldaan 
aan de FHN. 

Het minimum aantal deelnemers voor een examen is 1, maar de instelling dient minimaal 
voor 6 deelnemers te betalen. Tussen de 6 en de 16 deelnemers worden het aantal 
deelnemers in rekening gebracht welke vermeld staan op het bevestigingsformulier wat 
door de examencoördinator wordt toegezonden. Blijkt uit de examenaanvraag dat er een 
tweede keurmeester nodig is, dan dient er voor minimaal 16 deelnemers betaald te worden, 
ook als het aantal examenkandidaten op de definitieve examenaanvraag lager dan 16 is 
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geworden. Boven de 16 deelnemers worden het totaal aantal deelnemers in rekening 
gebracht. 

Bij afgelasten van het examen ter plaatse door de keurmeester wegens slechte 
weersomstandigheden of wegens andere vormen van overmacht, zijn voor de op het 
inschrijfformulier vermelde deelnemers voor een volgend examen alleen de onkosten 
verschuldigd welke de keurmeester van de FHN vergoed heeft gekregen. Bij afgelasten door 
de aanvrager wegens slechte weersomstandigheden, of om andere geldige redenen die 
eerder afgelasten onmogelijk maakten, zijn de op de deelnemerslijst vermelde deelnemers 
geen kosten meer verschuldigd voor een volgend examen, mits de keurmeester betreffende 
het afgelasten vóór zijn vertrek van huis naar het examenterrein bericht heeft ontvangen.  

De deelnemerslijst voor het vervangende examen mag alleen in die zin gewijzigd worden, 
dat deelnemers kunnen worden toegevoegd. Nieuw toe te voegen deelnemers moeten tijdig 
(d.w.z. twee weken vóór het examen) bij de FHN worden aangemeld en ingeschreven. Zij 
betalen de volledige deelnamekosten. 

 

Diploma 

De keurmeester draagt zorg voor de aanwezigheid van beoordelingsformulieren op de dag 
van het examen. 

Direct na het examen wordt de uitslag door de keurmeester bekend gemaakt en worden de 
puntenlijsten uitgereikt. De deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen het behaalde diploma 
via de organiserende instelling uiterlijk twee weken na de examendatum. Indien men het op 
prijs stelt dat het behalen van het Speurcertificaat in het rashondenlogboek of het 
werkboekje voor rasloze honden wordt vermeld, dan dient men dit direct na het examen 
door de keurmeester te laten bijschrijven. 

 

3.  Deelname aan het examen 
Een deelnemer mag met meerdere honden aan een examen deelnemen.  

Een combinatie mag op een examen deelnemen aan maximaal twee speurcertificaten. 
Echter wanneer de combinatie zakt voor een certificaat, kan deze combinatie niet meer 
deelnemen aan een niveau hoger. Dit is het risico voor de deelnemer.  

Wanneer er meegedaan wordt aan een ‘Open Examen’ kunnen er uitlotingen plaatsvinden 
waarbij de deelnemers van het organiserende examen altijd voorrang genieten.  

Het examen 

Loslopende honden zijn niet toegestaan op het examen terrein. Neemt een deelnemer zijn 
of haar hond los mee, dan wordt de combinatie van verdere deelname aan het examen 
uitgesloten en dient deze het terrein te verlaten. Het is toegestaan vóór elk commando één 
maal de naam van de hond te gebruiken. Commando’s dienen uit één woord te bestaan. 
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Bij het eventueel uitbreken van de hond, moet de hond binnen drie commando’s bij de 
geleider terugkomen. Doet de hond dit niet, dan wordt het examen voor de desbetreffende 
hond afgebroken. Er volgt geen beoordeling en er worden geen punten toegekend.  

 

4.  Examenterrein 
De instelling die een examen organiseert zorgt voor voldoende geschikte terreinen. Een 
terrein kan zijn een grasveld, weiland, akker of bosgrond. De keurmeester kan het terrein 
afkeuren als het te gevaarlijk is voor mens en dier of als het anderszins niet geschikt is. 
Tevens kan de keurmeester of de examenleiding, bij zeer slechte weersomstandigheden het 
examen/de wedstrijd afgelasten. 

 

5.  Benodigdheden en Materialen  
Spoorleggers 

Alleen spoorleggers, die in het bezit zijn van een spoorleggers certificaat behaald bij de FHN, 
kunnen op examens de sporen uitlopen. In overleg met de coördinator speuren kan hier van 
worden afgeweken in geval van nood. Spoorleggers worden door de FHN coördinator 
speuren toegewezen.  

Keurmeester 

De organiserende instelling is verantwoordelijk voor de verzorging van de keurmeester(s) en 
de spoorlegger(s) zoals warme en koude drank, eten, toilet, onderdak bij slecht weer en een 
ruimte voor zijn administratieve werkzaamheden. 
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6.  Gedragsregels voor de deelnemers 
In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst 
gedragen in en om het examenterrein.  

1. Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de 
keurmeester en/of de spoorlegger op te volgen.  

2. Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt op of rond 
het gehele examenterrein wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag.  

3. Een deelnemer die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat 
wordt uitgesloten van verdere deelname op die dag. 

4. Een deelnemer die tijdens het examen onfatsoenlijk taal gebruikt wordt 
gediskwalificeerd.  

5. Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een deelnemer in de 
ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt 
uitgesloten van verdere deelname die dag. 

6. Een deelnemer die zich op een of andere wijze misdraagt dat ter beoordeling van de 
keurmeester wordt van verdere deelname die dag uitgesloten.  

7. Tijdens het examen mag de begeleider geen voedsel, speeltjes o.i.d. bij zich dragen. 
Overtreding van deze regel leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan het 
examen.  

8. Indien 1 of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de 
keurmeester dit melden aan het FHN bestuur, zodat eventueel aanvullende 
maatregelen genomen kunnen worden. 

 


